
Sprawozdanie z działalności  Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”
 – Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu

za rok 2011
 Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu został powołany Uchwałą 

nr 1/2006 z dn. 18 X 2006 r. 
1)forma  prawna   stowarzyszenie  -  jednostka  terenowa Stowarzyszenia  Pomocy  Szkole 
„Małopolska” z siedzibą w Krakowie 
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  Nr KRS 0000052078
3) data wpisu -   05.01. 2007
4) nr NIP 549-22-97-384     nr REGON 003893234-00299
5)  adres siedziby: miejscowość Oświęcim ul. Słowackiego 2a   gmina Miasto Oświęcim
   powiat oświęcimski  województwo małopolskie
6) rachunek bankowy – Bank Pekao S.A. nr 88 1240 4155 1111 0000 4626 6455
W skład Zarządu wchodzą:
Robert Płaczek – przewodniczący 
Ewa Pawlica – z-ca przewodniczącego
Grażyna Marchalewicz – skarbnik
Wiesław Jarosz – sekretarz
Iwona Pasternak - Matlak – członek
Małgorzata Kałka – członek 
Komisja rewizyjna: 
Danuta Skrzypecka. – przewodnicząca
Renata Drewniak – zastępca przewodniczącej
Renata Szymeczko - członek
Barbara Puchajda – członek 
2. OPIS DZIAŁALNOŚĆI MERYTORYCZNEJ:
Środki finansowe Społecznego Komitetu SPSM przy Szkole Podstawowej nr 11 zostały 
przeznaczone na następujące cele:
1) Zakup tablicy interaktywnej, która została umieszczona w sali 31 (wykorzystywana, jako 
nowoczesny środek dydaktyczny na lekcjach) – styczeń 2011r. – 3600, 00 zł.
2) Zakup projektora multimedialnego, który znajduje się w sali 31 – styczeń 2011r. – 1543,65 zł.
3) Zakup stolika pod projektor (sala 31) – styczeń 2011r. – 775,30 zł.
4) Zakup 31 sztuk stacji komputerowych od firmy Agora (które zostały zainstalowane do komputerów 
uczniowskich oraz obsługi administracji) – styczeń 2011r. – 114, 39 zł.
5)Wykonanie nowego sztandaru szkoły – luty 2011r. – 4000,00 zł.
6) Zakup artykułów malarskich – wykonanie drobnych prac malarskich w sali zabaw na II piętrze – 
styczeń - marzec 2011 r. – łączna kwota 239,86 zł.
7) Zakup artykułów papierniczych do świetlicy szkolnej –  styczeń - marzec oraz październik 2011 r. – 
łączna kwota 856,95 zł.
8)  Zakup tkaniny na stroje dla grupy teatralnej (Jubileusz 40 – lecia szkoły) - luty - marzec 2011r. – 
474,06 zł.
9) Usługa poligraficzna (zaproszenia na Jubileusz 40 – lecia szkoły) – marzec2011 r.-80,00 zł.
10) Zakup materiału dekoracyjnego ( Jubileusz 40 – lecia szkoły – marzec 2011 r  - 29,80 zł.
11) Darowizna na Radę Rodziców przy PZ nr 4 w Oświęcimiu (wypożyczenie naczyń na Jubileusz 40 
– lecia szkoły) – marzec 2011 r  – 100, 00 zł.
12) Zakup 20 szt. krzeseł do sali teatralnej (doposażenie) – maj 2011r. – 1700,00 zł.
13) Dofinansowanie uczniowi klasy VI wyjazdu na zieloną szkołę do Jarosławca – maj – czerwiec 
2011r. – w kwocie 764, 00zł 
14) Zakup nagród książkowych z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011  ze środków 
pochodzących w większości z dobrowolnych wpłat rodziców - czerwiec 2011 r.
-  łączna kwota 4416,65 zł .
15)  Aktywacja kont rodziców w Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce  – wrzesień 2011 
r. - łącznie 2210,00 zł.
16) Zakup szaf ubraniowych (wyposażenie szatni uczniowskiej klasy I – wrzesień 2011r. – 575,64 zł.
17) Zakup piłki dla uczennic klasy IV i V trenujących piłkę siatkową – październik 2011r. – 250,00 zł.
18) Zakup materiałów gospodarczych (pojemniki na mydło do łazienek uczniowskich) – październik 
2011r.  – 309, 96 zł.
19)Zakup podręczników dla ucznia klasy trzeciej  – październik 2011 r. - 111,00 zł.   
20) Oprawa ramiarska dyplomów i certyfikatów w celu umieszczenia ich w holu na parterze  / obok 
tablicy potwierdzającej przyjęcie placówki do Klubu Przodujących Szkół / – październik 2011 r. - 
łącznie 328,73 zł.



21) Zakup obiadów dla ucznia ze środków zasponsorowanych oraz z funduszu „Dar serca”  
w miesiącach – X – XII 2011r. - łącznie 97,50 zł.. 
22) Opłata za przejazd dzieci na zawody powiatowe w piłce siatkowej dziewcząt – grudzień 2011r. - 
łączna kwota – 73,00 zł.
23) Pozyskanie nowych pozycji książkowych  do biblioteki szkolnej w ramach współpracy z 
Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki /organizacja kiermaszy/ -  wartość rynkowa gratisowych 
egzemplarzy to kwota  1244,00 zł. Łącznie pozyskano 120 pozycji książkowych, które przeznaczono 
na nagrody dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego 2010/2011.
24) Opłaty za przelewy bankowe - łącznie 38,50 zł.
Darowizny rzeczowe:
1. Książki do biblioteki – 1244,00 zł
2. Badanie psychiatryczne ucznia – 80,00 zł.
3. Zakup materiału i uszycie strojów dla zespołu muz.„Nutka” na kwotę – 1293,00 zł
3. Zakup materiału i uszycie strojów dla 2 ucz. Ib występujących w „Jasełkach” - 50,00 zł

1. Rodzaj i wysokość dochodów:
Treść Kwota

Stan finansów za 2010 r. 12 671,51 zł        
                                         Dochody w 2011 r.:
1. Darowizny na cele statutowe stowarzyszenia 3394,30 zł
2.  Dobrowolne  wpłaty  rodziców na  zakup  książek   -  nagrody  dla 
dzieci / wpłaty oddziałowe /

4377,20 zł

3. Sponsorzy Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów 
    w  Nauce

2210,00 zł

4. Sprzedaż makulatury 845,40 zł
5. Środki finansowe w ramach akcji „Dar serca” 1251,62
RAZEM / suma dochodów/ 12078,52zł

2. Rodzaj i wysokość wydatków:
Wydatki w 2011 r.: Kwota

1. Pomoce dydaktyczne 5508,04 zł
2. Wyposażenie 3050, 94 zł
3. Materiały gospodarcze 309, 96 zł
4. Materiały papiernicze do świetlicy 731,89 zł
5. Artykuły malarskie 239,86 zł
6. Oprawa ramiarska 328,73 zł
7. Stroje dla grupy teatralnej z materiałami dekoracyjnymi 503,86 zł
8. Zakup sztandaru szkoły 4000, 00 zł
9. Usługi poligraficzne 80, 00 zł
10. Nagrody książkowe 4416, 65 zł
11. Aktywacja kont rodziców w SKF – LBRUS 2210,00 zł
12. Przejazd uczniów na zawody sportowe 73,00 zł
13. Zakup podręczników dla ucznia klasy 3 111,00 zł
14. Darowizna dla Rady Rodziców przy PZ nr 4 w Oświęcimiu 100,00 zł
15. Dofinansowanie pobytu ucznia na zieloną szkołę 764,00 zł
16. Zakup obiadów dla ucznia X, XI, XII 2011r. 148,50 zł
17. Opłaty za przelewy bankowe 38,50 zł
  RAZEM 22614,93zł

3. Fundusze własne:
- w skład funduszy własnych wchodzą fundusz statutowy i wynik finansowy za rok 
obrotowy. Nadwyżka dochodów nad wydatkami zwiększy w roku 2012 fundusz 
statutowy.

Stan na 1.01.2011 r. Dochody Wydatki Stan na 31.12.2011 r.
12 671,51 zł 12078,52zł 22614,93 zł 2135,10 zł

Wynik finansowy 2011 r.
-10536,41

Robert Płaczek                                                                           Grażyna Marchalewicz
/ przew. SK SPS Małopolska /                                                 / skarbnik SK SPS Małopolska / 
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